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Sammanfattning 

Protonpumpshämmare är en grupp läkemedel som globalt sett tillhör de mest använda läkemedlen. 

De används vid t.ex. magsårssjukdomar och hämmar utsöndring av saltsyra i magsäcken vilket 

leder till att pH ökar. Clostridium difficile är en grampositiv stav- och sporbildande bakterie som 

vid antibiotikabehandling kan orsaka svåra diarréer. Det misstänks att protonpumpshämmare (PPI) 

kan orsaka överväxt av Clostridium difficile. Mekanismen bakom detta är fortfarande oklar men 

den vegetativa formens och sporernas överlevnad i magsäcken verkar underlättas vid minskning av 

magsyran, d.v.s. medicinering med PPI.  

 

Syftet med denna studie var att undersöka om medicinering med syrahämmande läkemedel, 

protonpumpshämmare, ökar risken för utveckling av Clostridium difficile infektion.   

 

Metoden som användes var en litteraturstudie av fall-kontroll-och kohortstudier samt metaanalyser 

från databasen Pubmed.   

 

Resultaten från samtliga studier, förutom en fall-kontrollstudie, påvisade ett statistiskt signifikant 

ökat odds att drabbas av Clostridium difficile infektion och även återkommande infektion vid PPI-

användning.  

 

Slutsatsen är att det krävs kliniska prövningar för att styrka denna observation, dock är det 

sannolikt omöjligt att genomföra sådana dels p.g.a. behovet av ett stort antal försökspersoner samt 

kostnaden. De granskade studierna är inga kliniska prövningar med högt bevisvärde, utan av typen 

fall-kontroll- och kohort-studier. Dock påvisas statistiskt signifikant koppling mellan behandlingen 

med PPI och utveckling av Clostridium difficile infektion i samma riktning även i många andra 

studier. Åtgärder bör vidtas för att minska överanvändning av PPI och för att använda dem endast 

när det välmotiverat. Läkare och befolkningen i allmänhet bör också uppmärksammas på denna 

allvarliga komplikation som är kopplad till medicinering med protonpumpshämmare.   

 



 

 
 

SUMMARY 

 

Proton pump inhibitors constitute a group of drugs that is globally one of the most 

widely used. They are for example used for ulcers to moderate the secretion of 

hydrochloric acid in the stomach which leads to an increase in pH. Clostridium 

difficile is a gram-positive rod - and spore-forming bacterium which can cause severe 

diarrhea in association with antibiotic treatment. It is suspected that proton pump 

inhibitors (PPI) may cause overgrowth of Clostridium difficile. The mechanism 

behind this is still unclear, but the survival of the vegetative forms and spores in the 

stomach seems to be facilitated by the neutralization of the stomach acid, that is 

medication with PPI. The purpose of this study was to investigate whether or not 

proton pump inhibitors increase the risk of developing Clostridium difficile infection 

(CDI). 

 

The method used was to search for studies in the PubMed database. There were no 

clinical trials on whether or not medication with proton pump inhibitors increase the 

risk of developing Clostridium difficile infection. Therefore a total of six scientific 

articles, other than clinical trials, were selected, including two meta-analyzes, two 

case-control studies and three cohort studies, in order to answer the question.  

The results of all studies, except for one case-control study, showed statistically 

significant increased odds of suffering from CDI and even recurrent CDI when using 

PPIs.  

It is concluded that clinical trials are required to substantiate this observation. Such 

trials are, however, probably impossible, mainly because the need of volunteers is 

big but also because of the amount of money it will cost. The examined studies are 

no clinical trials with high quality evidence, but are of the type case-control and 

cohort studies. However, statistically a connection between the treatment with PPI 

and development of CDI is shown also in many other studies. Measures should be 

taken to reduce the use of PPI´s and to only use them when really needed. In 

addition, doctors and patients should be aware of this serious complication which is 

associated with medication with proton pump inhibitors. 
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PPI   Protonpumpinhibitor 

CDI    Clostridium difficile infection 

CDAD   Clostridium-difficile-Associated Diarrhea 

ECL            Enterochromaffin-like 

HCL            Hydrogen chloride 

mM            milliMolar 

Ach            Acetylcholin 

PGE2, PGI2                 Prostaglandin E2, Prostaglandin I2 

NSAID            Non steroidal anti-inflammatory drugs   

PMC            Pseudomembranous colitis  

kD            kiloDalton 

ELISA            Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay 

PCR            Polymerase Chain Reaction 

OR            Odds Ratio 

HR            Hazard Ratio 

NNH            Number needed to harm 

H2-receptorblockerare           Histamin2-receptorblockerare 
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INTRODUKTION 
 

Magsyrans funktion 

 

 

Digestion i magsäcken börjar genom att proteiner denatureras av magsyran. Sedan 

spjälkas de denaturerade proteinerna till mindre peptider med hjälp av pepsin, där 

pepsinogen aktiveras till pepsin i den sura miljön. Matsmältningen anses dock inte 

vara den främsta orsaken till att syra produceras i magsäcken. Syran är också viktig 

för att underlätta absorption av järn, kalcium och vitamin B-12 samt för att döda 

mikroorganismer. På så sätt skyddas kroppen mot patogener som intas med föda eller 

vatten. Hos människan hålls pH i magsäcken under 4,0 och över detta pH-värde 

börjar den bakteriecidala verkan av magsaft minska väsentligt (Waldum et al., 2013, 

Schubert et al., 2008).  
 

 

Reglering av syrasekretion 

 

Runt 2 l magsaft, innehållande saltsyra (HCl) och pepsin, produceras dagligen i 

magsäcken. Koncentrationen av vätejoner i lumen kan uppmätas till 150 mM vilket 

är 1-3 miljoner gånger högre än i blodet. Fyra kemiska substanser reglerar 

magsyrasekretionen: gastrin, histamin, acetylkolin (Ach) och somatostatin (figur 1.). 

När vi intar, ser eller känner lukten av mat stimulerar det parasympatiska 

nervsystemet till syrasekretion. Den ökade aktiviteten av parasympatiska 

nervsystemet leder till att frisatt acetylkolin binder till muskarinreceptorer vilket i sin 

tur stimulerar parietalceller till syrasekretion. Även gastrin från gastrinfrisättande 

celler och histamin från ECL- (Enterochromaffin-like) celler stimulerar till 

syrasekretion. När maten kommer ner till magsäcken töjs magsäcken och närvaron 

av peptider och aminosyror leder till ökad syrasekretion. En förhöjd 

vätejonskoncentration stimulerar frisättning av somatostatin från endokrina celler i 

magsäcken. Somatostatin i sin tur verkar på parietalcellerna och har en hämmande 

effekt på syrasekretionen samt inhiberar histamin och gastrin, vilket utgör en negativ 

feedback kontroll (Widmaier et al., 2007). 
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Figur 1. Reglering av syrasekretion. (Modifierad från Widmaier et al., 2007) 

 

Magsår 

 

 

Följande faktorer skyddar magsäcksväggen från syran: 

 

(1) Ytan på mucosan är försedd med celler som utsöndrar alkalint slem som bildar ett 

tunt lager på den luminala ytan. Både proteininnehållet i slemmet och dess alkalinitet 

neutraliserar. En kemisk barriär bildas mellan den starka syran och cellytan 

(Widmaier et al., 2007). Även protaglandiner, PGE2 och PGI2, fungerar som 

slemhinneskyddande för mag-tarmkanalen. Detta sker genom att öka 

bikarbonatutsöndringen, öka utsöndringen av skyddande slem, minska 

magsyrasekretion samt genom att förhindra vasokonstriktion (därmed även skada på 

slemhinnan) (Rang et al., 2012). 

(2) Tight junctions mellan epitelcellerna i magsäcken, begränsar diffusionen av 

vätejoner i vävnaden. 

(3) Skadade epitelceller förnyas hela tiden genom delning.  
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Ibland räcker det inte med dessa skyddande mekanismer och då uppstår 

erosioner/magsår. Magsår uppstår i magsäcken och i duodenum. Sår i duodenum är 

10 gånger mer frekventa än gastriska magsår, och drabbar 10 % av befolkningen i 

USA. Skador på blodkärl i vävnaden under såren kan orsaka blödning i 

gastrointestinala lumen (Widmaier et al., 2007).  

Vid magsår förstörs den skyddande barriären och vävnaden utsätts för den frätande 

syran och pepsin. Man vet dock inte vad som orsakar den inledande skadan på 

barriären. Syra spelar en viktig roll i uppkomsten av magsår men det behöver inte 

vara den främsta faktorn eftersom många patienter med magsår har en normal eller 

till och med en subnormal syrasekretion. Betydande faktorer som kan leda till magsår 

är genetisk känslighet, läkemedel (t.ex NSAID (icke steroida antiinflammatoriska 

läkemedel) som hämmar prostaglandinbildning), gallsalter, alkohol och kraftig 

sekretion av syra och pepsin. Dock anses den främsta faktorn vara Helicobacter 

pylori bakterien som finns hos de flesta patienter med magsår och inflammation i 

magsäcken, även kallad gastrit. Vilken betydelse stress har för uppkomsten av 

magsår är oklart (Widmaier et al., 2007).  

 

 

Protonpumpshämmare 

 

 

Protonpumpshämmare (PPI) är en grupp läkemedel som globalt sett är ett av de mest 

använda läkemedlen (Tleyjeh et al., 2012). 

Indikationsrekomendationer för PPI: 

 Behandling av sår i magen och tolvfingertarmen. 

 Behandling av halsbränna eller esofagit (inflammation i matstrupen) som 

orsakas av sura uppstötningar. 

 Komplement till eradikering av Helicobacter pylori 

 I samband med NSAID för att förebygga och behandla magsår (FASS).  

 Tillstånd som Zollinger-Ellisons syndrom (en gastrinproducerande tumör, 

oftast en liten tumör i bukspottkörteln eller tunntarmen som producerar 

gastrin i överskott) (Medline Plus, 2014). 

 De ges även till intensivvårdspatienter med koagulationsrubbningar, patienter 

på mekanisk ventilation samt patienter som tidigare haft magsår och som går 

på NSAID eller trombocythämmande behandling (Tleyjeh et al., 2012). 
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I gruppen protonpumpshämmare finns följande fem godkända substanser tillgängliga 

i Sverige (figur 2-6): esomeprazol (Nexium), lansoprazol (Lanzo), omeprazol (Losec, 

Omeprazol), pantoprazol (Pantoloc) och rabeprazol (Pariet) (Nationalencyklopedin, 

2014).  

 

 

  

Figur 2. Pantoprazol (FASS)                        Figur 3. Omeprazol (FASS) 

 

 
 
Figur 4. Lansoprazol (FASS)                                             Figur 5. Rabeprazol (FASS) 

 
 
Figur 6. Esomeprazol (FASS) 

 

 

Verkningsmekanism 

 

 

Protonpumpshämmare är benzimidazoler och aktiveras endast i sur miljö. I 

parietalcellerna återfinns enzymet H
+
K

+
ATPas, som normalt reglerar utsöndring av 

vätejoner. H
+
K

+
ATPaset hämmas genom att läkemedlet binder kovalent till en SH-

grupp och därmed hämmas pumpen irreversibelt (Rang et al., 2011). 

Protonpumpshämmare ges i form av enterokapslar, innehållande magsaftresistenta 

granulatkorn, för att skydda dem mot syran i magsäcken (Rang et al., 2011). De hade 

annars aktiverats i magsäckens sura miljö och reagerat med andra proteiners SH-

grupper och därmed inte gett någon effekt. Preparaten absorberas från tunntarmen 

och levereras till parietalceller via blodet. De aktiveras i den sura miljön i canaliculi i 

parietalcellerna. 
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Användning av protonpumpshämmare 

 

 

PPI är den tredje mest förskrivna läkemedelsgruppen i USA med 13,9 miljarder 

dollar försäljning/år (Bavishi & DuPont., 2011). Läkartidningen uppger en 

användning av protonpumpshämmare hos 5-10 % av befolkningen i Sverige, vilket 

motsvarar ungefär 500 000 - 1 000 000 personer (Backman et al., 2013). I Sverige år 

2012 var det 103/1000 kvinnor som använde PPI och 70/1000 män. Jämför man med 

blodtryckssänkande medicin, som är de mest använda läkemedlen, var det samma år 

202/1000 kvinnor samt 187/1000 män. Siffrorna gäller endast läkemedel på recept 

(Socialstyrelsen, 2013). Sedan år 2009 har antalet patienter som köper 

protonpumpshämmare stigit från 93/1000 invånare till 103/1000 hos kvinnor, d.v.s. 

en ökning med 10/1000 invånare på tre år. Hos män såg man en ökning från 64/1000 

till 70/1000 invånare (Socialstyrelsen, 2013). 

I tabell 1 kan man se att den största användningen av PPI är bland personer i åldern 

45-64 år. Detta gäller inte för blodtryckssänkande läkemedel, där användandet av 

läkemedel ökar ju högre upp i ålder man kommer (tabell 2.) (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Tabell 1. Användning av protonpumpshämmare år 2012 i Sverige (Socialstyrelsen, 2013). 

Ålder Antal personer 

0-4 1 846 

5-14 7 627 

15-44 147 940 

45-64 267 745 

65-74 187 427 

75+ 210 896 

Alla åldrar 823 440 

 

Tabell 2. Användning av blodtryckssänkande år 2012 i Sverige (Socialstyrelsen, 2013). 

Ålder Antal patienter 

0-4 1 029 

5-14 1 560 

15-44 89 222 

45-64 580 184 

65-74 544 833 

75+ 629 326 

Alla åldrar 1 845 861 

 

 

  

http://www.socialstyrelsen.se/
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Clostridium difficile 

 

 

Historik 

 

 

Clostridium difficile är känd sedan 1935 och upptäcktes första gången hos nyfödda 

friska barn. Först kallades bakterien "Bacillus difficilis" eftersom man hade 

svårigheter att odla och studera bakterien. Senare klassificerades bakterien till släktet 

Clostridium och fick namnet "Clostridium difficile". Det var svårt att påvisa att 

bakterien kunde ge en infektiös sjukdom hos individer trots att bakterien upprepade 

gånger gav toxisk effekt på olika djur (Hall & O'Toole, 1935). 

 

På 1970-talet valde man klindamycin för behandling av anaeroba infektioner i USA. 

Då drabbades många patienter av svår diarré, vilket resulterade i att man gjorde en 

studie som visade att 21 % av 200 patienter drabbades av antibiotikaassocierad diarré 

medan 10 % fick den svåraste formen, psudomembranös colit (PMC). Detta väckte 

intresse hos många forskare för att finna orsaken bakom denna sjukdom. Det gjordes 

djurförsök på hamstrar och det påvisades viktiga egenskaper som var 

sjukdomsframkallande hos denna mikroorganism. Därefter visade det sig att 

bakterien var Clostridium difficile. Senare med åren samlade man även in kunskap 

om toxinerna A och B och den cytotoxiska effekten kunde studeras in vitro (Bartlett 

et al., 1977; Bartlett, 2009; Tedesco et al., 1974). 

 

 

 

Bakteriens morfologi och epidemiologi 

 

Clostridium difficile är en grampositiv, sporbildande och obligat anaerob stav. Efter 

inkubering i anaerob miljö, i 48 timmar vid 37 grader Celsius, visar sig stora gråa 

kolonier mellan 2 och 5 mm. Kolonierna fluorescerar i UV-ljus och man kan känna 

deras speciella lukt från agarplattan (Wolfhagen et al., 1994). 

 

Clostridium difficile bakterien är en omgivningsbakterie som finns rikligt i jord och i 

vattendrag. Man har även sett oral kolonisation av bakterien p.g.a. kontaminerade 

livsmedel samt i sjukhusmiljöer och olika djurslag. Bakterien tycks inte finnas i 

tarmfloran hos vuxna människor men det förekommer att 3 % - 5 % kan vara 

symtomfria bärare. Däremot förekommer den hos 80 % av nyfödda barn där man 

också såg den för första gången (bakterien kommer från sjukhus, ej från modern). 

Hos 20 % av patienterna som är inlagda på sjukhus i mer än en vecka isoleras 

Clostridium difficile. Bland de som från början inte hade Clostridium difficile ökade 

risken för utveckling av Clostridium difficile infektion proportionellt med 

sjukhusvistelsens längd (Hurley & Nguyen, 2002; Norén, 2006; Gould & Limbago, 

2010).  
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USA:s delstat Michigan visar en ökning av CDI på 463 - 1096 drabbade per 100 000 

under perioden 2002-2008 (Hurley & Nguyen, 2002). År 2012 rapporterades 8 104 

nydiagnosticerade fall av Clostridium difficile infektion (CDI) i Sverige. Detta visar 

en incidens på 85/100 000 invånare. Det visade sig att 54 % av de 8 104 personerna 

var kvinnor och de flesta personer var över 60 år. Ytterligare 4 % var barn mellan 0 - 

2 år. Dessa siffror är oförändrade sedan år 2011 (Folkhälsomyndigheten, 2012). 

 

 

Patogenes 

 

De två främsta riskerna för att drabbas av Clostridium difficile infektion är 

behandling med antimikrobiella medel och kolonisering eller förvärvad Clostridium 

difficile. Eftersom de flesta patienter utvecklar asymtomatisk kolonisering av 

Clostridium difficile kan det finnas ytterligare faktorer som spelar en viktig roll i 

utvecklingen av CDAD (Clostridium difficile associerad diarré). Dessa faktorer kan 

associeras till individens känslighet eller immunitet, virulens hos den enskilda 

Clostridium difficile stammen och vilken typ av samt tidpunkt för antimikrobiell 

exponering. Det har visat sig att även de mest virulenta Clostridium difficile 

stammarna kan finnas oftare hos asymtomatisk bärare än hos personer med CDAD.  

Detta tyder på att faktorer utöver virulens är viktiga för att utlösa CDAD. Fleralet 

antibiotika kan orsaka CDAD eller kolit, även de antibiotika som används för 

behandling av sjukdomen i sig. Fluorokinoloner, cefalosporiner och klindamycin är 

de antibiotika som mest associeras med CDAD (Hurley & Nguyen, 2002). När 

patienten exponeras för antibiotikabehandling försvagas den normala tarmfloran, 

vilket tillåter bakteriens tillväxt och därmed skadas kolonslemhinnan (Svenungsson 

& Hellgren, 2013). 

Man har isolerat många stammar av bakterien, dock är endast de stammar som 

producerar toxin A och B de som orsakar symptomatisk sjukdom. Toxinerna verkar 

intracellulärt och tar sig in i cellen genom receptor-medierad endocytos (Seltman, 

2012; Voth & Ballard, 2005). Toxin A är ett 308-kD-protein och toxin B är ett 250-

kD-protein. Toxin A är ett enterotoxin som gör att vätska utsöndras i tarmen. Denna 

kraftigt inflammatoriska vätska innehåller erytrocyter, neutrofiler, serumproteiner, 

lymfocyter och slem. Toxin B är primärt cytotoxiskt och leder till att filamentöst 

aktin i cellen sönderfaller, vilket i sin tur orsakar kollaps av cytoskelettet. Bakterien 

producerar även vävnadsnedbrytande enzymer som kondroitin 4-sulfatas kollagenas 

och hyaluronidas, vilka kan spela en mindre viktig roll i patogenesen (Hurley & 

Nguyen, 2002).  

 

Bakterien har en tendens att bilda sporer vilket gör det möjligt att spridas i t.ex. 

sjukhusmiljöer. Sporerna är resistenta mot höga temperaturer och likaså mot 

desinfektionsmedel samtidigt som de kan fortleva i omgivningen i åratal 

(Svenungsson & Hellgren, 2013). 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
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Komplikationer av Clostridium difficile infektion och symtom 

 

Symtomen börjar oftast under behandling med antibiotika men kan även dyka upp 

lång tid efter behandlingen, dock inom 6 veckor. Vilken bild symtomen får beror på i 

vilket tillstånd patienten befinner sig (Internetmedicin, 2014). Det finns fyra olika 

tillstånd av Clostridium difficile infektion: asymtomatiska bärare, antibiotika-

associerad diarré (finns både lindrig självläkande enterit och medelsvår kolit), 

pseudomembranös kolit och fulminant kolit (Hurley & Nguyen, 2002).  

Asymtomatiska bärare är framförallt nyfödda, äldre och kroniskt sjuka individer 

(Internetmedicin, 2014). Lindrig självläkande enterit: Clostridium difficile utgör 

endast 20 % av alla fall av antibiotika-associerad diarré. Tydliga symtom av kolit och 

systemiska symtom återfinns inte vid detta tillstånd. Medelsvår kolit är en mer 

allvarlig sjukdom än den enkla antibiotika-associerade diarrén. Vid detta tillstånd får 

patienter symtom som buksmärtor, illamående, anorexi, vattnig diarré, feber och en 

perifer leukocytos (förhöjd koncentration av leukocyter). Pseudomembranös kolit är 

det som utmärker Clostridium difficile kolit fullt ut. Genom sigmoidoskopisk 

undersökning går det att upptäcka de upphöjda gula placken, som är 2 - 10 mm i 

diameter, utspridda över hela kolorektala slemhinnan. Hos 3 % av patienterna med 

Clostridium difficile infektion påträffas fulminant kolit. Patienterna får symtom som 

hög feber, magsmärtor och diarré samt en märkbar perifer leukocytos. I de fall ileus 

utvecklas kan diarré utebli, vilket kan resultera i att dessa patienter löper en större 

risk att drabbas av toxisk megakolon. Patienter med detta tillstånd kan drabbas av 

hypoalbuminemi, som i sin tur kan orsaka ascites (fri vätska i bukhålan). 

Komplikationer vid detta tillstånd kan leda till tarmperforering, toxisk tarmdilatation, 

paralytisk ileus, ascites samt död (Hurley & Nguyen, 2002). 

 

 

Diagnostik 

 

 

Med hjälp av ett celltest kan toxin B påvisas och för att upptäcka både toxin A och 

toxin B kan ELISA-metoden användas. Odling av Clostridium difficile ska helst 

göras för att öka diagnostisk sensitivitet. Även PCR-diagnostik kan utföras, vilket är 

snabbare än de andra metoderna men används vanligen inte för rutinbruk på alla 

laborationer. Vid epidemiologisk utredning kan Clostridium difficile typbestämmas 

och detta bör ske vid allvarliga och stora antal sjukdomsfall (Svenungsson & 

Hellgren, 2013). 
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Behandling 

 

Clostridium är en sporbildande bakterie vilket leder till att risk för nosokomial 

smittspridning uppstår. Därför bör infekterade patienter vårdas på enkelrum med 

varsin toalett och helst på infektionsklinisk (Hurley & Nguyen, 2002). Patienter som 

är asymtomatiska bärare behandlas inte (tabell 3). Vid lindriga symtom 

rekommenderar man patienten att avbryta antibiotikabehandlingen eller ändra 

antibiotika och behandla med antibiotika som inte påverkar tarmfloran i lika stor 

utsträckning. Förstagångsepisod med medelsvår CDI behandlas vanligen med 

metronidazol. Svårare fall behandlas eventuellt med peroralt vankomycin eller via 

sond. Recidiv (upprepade fall) CDI är vanligt och förekommer hos 20 - 30 % av 

patienterna. Vid detta tillstånd upprepas behandlingen med metronidazol (Wullt, 

2014). 

 

Tabell 3. Rekommenderad läkemedelsbehandling av Clotridium difficile infektion av olika 

svårighetsgrad (Internetmedicin, 2014). 

Tillstånd Behandling 

Asymtomatisk bärare Expentans (25 % läker inom 2-3 dygn utan 

specifik behandling) 

Medelsvåra symtom 

- första recidiv 

- andra recidiv 

Metronnidazol 400mg * 3 p.o 

Metronnidazol 400mg * 3 p.o 

Vankomycin 125mg * 3 p.o 

Ileus /toxisk dilatation Metronidazol 500mg * 3 i.v. kombineras 

med vankomycin 500 mg * 4, rektalt eller 

p.o vid duodenalsond 

 

 

 

Allmänna åtgärder 

 

 Sätt ut antibiotika om möjligt 

 Understödjande vätskebehandling 

 Undvik motilitetshämmande medel 

 Vårdhygieniska åtgärder (Internetmedicin, 2014) 

För att eliminera sporer rekommenderas Actichlor Plus eller utspädd Klorin till 

daglig städning. Dessutom skall städning utföras två gånger dagligen fram till 48 

timmar symtomfrihet för att undvika återinfektion hos patienter med CDI 

(Landstinget i Jönköpings län, 2012).  
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Antibiotikabehandling vid CDI 

 

Metronidazol (figur 7) är ett derivat av nitroimidazol och har en baktericid effekt 

genom att den har en hämmande effekt på bakteriernas nukleinsyraomsättning. 

Läkemedlet kan administreras oralt och som infusionsvätska mot anaeroba bakterier.  

Medlet har en snabb absorption och full plasmakoncentration nås inom en timme 

(Sullivan & Nord, 2002).  

 

 

Figur 7. Kemisk struktur för Metronidazol (FASS) 

 

Vankomycin (figur 8.) är ett tricykliskt glykopeptidantibiotikum som utvinns från 

Amycolatopsis orientalis och har en hämmande effekt på cellväggssyntesen samt en 

baktericid effekt. Medlet har effekt endast på grampositiva bakterier. Normalt ges 

medlet intravenöst men p.o vid kolit (Sullivan & Nord, 2002).  

 

 

 

Figur 8. Kemisk struktur för vankomycin (FASS). 
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SYFTE 
 

Att undersöka om medicinering med syrahämmande läkemedel, 

protonpumpshämmare, ökar risken för utveckling av Clostridium difficile infektion.  

 

 

METOD 

 

Arbetet utgörs av en litteraturstudie där sökningar gjordes i databasen PubMed. 

Sökorden som användes var "proton pump inhibitors AND Clostridium difficile". 

Denna sökning gav 128 artiklar. Inklusionskriterierna var att studierna inte skulle 

vara äldre än 10 år, genomförda på människor samt av typen kliniska prövningar. Det 

fanns dock inga kliniska prövningar med frågeställningen om medicinering med 

protonpumpshämmare ökar risken för utveckling av Clostridium difficile infektion. 

För att besvara frågeställningen valdes totalt sex vetenskapliga artiklar av annan typ 

än kliniska prövningar. Två metaanalyser valdes eftersom de har högt bevisvärde. 

Ytterligare två fallkontrollstudier och tre kohortstudier valdes eftersom de 

inkluderade ett relativt stort antal patienter i studierna.  

 

RESULTAT 
 

Studie 1 - Risk of Clostridium difficile diarrhea among hospital inpatients 

prescribed proton pump inhibitors: cohort and case-control studies (Dial 

et al., 2004) 

 

Syfte: Syftet i kohortstudien var att granska risken för Clostridium difficie associerad 

diarre hos sjukhuspatienter som fick protonpumpshämmare.  

Metod: Kohortstudien inkluderade 1187 inneliggande patienter som fanns med i en 

farmaceutisk databas från 1 augusti 2002 till den 30 april 2003. Patienterna vårdades 

på två allmänna medicinska vårdenheter och en avdelning för hjärt-lungkirurgi vid 

ett sjukhus. Dessa tre vårdavdelningar valdes eftersom alla hade betydande ökningar 

av förekomsten av Clostridium difficile sjukdom jämfört med föregående år. 

Den information som fanns tillgänglig för analys från databasen om varje patient var 

mediciner, avdelningen, antal och typ av antibiotika och vilken typ av syrahämmande 

preparat de använt. För att veta vilka patienter som hade Clostridium difficile 

användes ett register av patienter med positivt toxinanalysresultat. 
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En fall-kontrollstudie utfördes också. Fall definierades som en historia av två eller 

flera diarréer per dag och ett positivt Clostridium difficile toxinanalysresultat från ett 

avföringsprov. Eftersom målet var att studera nya sjukhusrelaterade fall utgjordes 

studien endast av patienter som inte hade någon diagnos av Clostridium difficile 

tidigare och vars första positiva toxinanalysresultat rapporterades under eller inom en 

månad efter sjukhusvård. Kontrollgruppen utgjordes av patienter som använde 

antibiotika och som matchade fallgruppen avseende avdelning och typ av 

antibiotikabehandling. 

För att räknas in under kategorin "PPI-medicinerade", skulle patienterna ha fått dessa 

läkemedel minst 3 dagar före utvecklandet av diarré. Långvarig användning 

definierades som användning av dessa läkemedel i mer än sex månader före 

utveckling av Clostridium difficile diarré. 

Resultat: Totalt 1187 patienter inkluderades i kohortstudien. Av 591 patienter som 

använde PPI utvecklade 55 (9,3 %) patienter diarré. Av 596 patienter som inte använt 

PPI utvecklade 26 (4,3 %) diarré. Användningen av PPI var signifikant kopplad med 

Clostridium difficile diarré och OR (oddskvoten) blev 2,1 (95 % CI 

(konfidensintervall) 1,2–3,5).  

I fall-kontrollstudien uppfyllde 94 patienter kriterierna för Clostridiumdifficile diarré. 

Patienterna i fall- och kontrollgruppen var lika när det gäller ålder och typ av 

antibiotika. Av fallen hade 60 personer fått PPI tidigare, jämfört med 34 av de 94 

kontrollpersonerna. Därmed beräknades den ojusterade OR till 3.1 (95 % CI 1,7–

5,6). Efter justering för andra väsentliga faktorer, fann man att användning av 

protonpumpshämmare var signifikant associerad med Clostridium difficile diarré och 

OR blev 2,7 (95 % CI 1,4–5,2). 21 av 94 patienter i fallgruppen hade njursvikt 

medan i kontrollgruppen var det 6 av 94 patienter, en statistiskt signifikant skillnad. I 

fallgruppen fanns det även fler sjukhusinlagda personer än i kontrollgruppen. 

 

 

Studie 2 - Proton Pump Inhibitors and the Risk for Hospital-Acquired 

Clostridium difficile Infection (Barletta et al., 2013) 

 

Syfte: Syftet med denna retrospektiva fall-kontrollstudie var att undersöka sambandet 

mellan användningen av protonpumpshämmare och nosokomial Clostridium difficile 

infektion samt att undersöka vid vilken behandlingstid risken för CDI ökar.   

Metod: Från juni 2010 till oktober 2011 identifierades, med hjälp av en databas, 

patienter med sjukhusrelaterad CDI på två sjukhus. För att Clostridium difficile 

infektionen skulle räknas som sjukhusrelaterad skulle patienterna ha fått infektionen 

inom en 48 timmars sjukhusvistelse. Patienterna inkluderades i studien om de var 

över 18 år och var inlagda på sjukhus i minst 72 h. Patienter exkluderades om de 

hade samhällsrelaterad CDI eller en historia av CDI inom de föregående 90 dagarna. 
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Alla patienter som inkluderades, granskades för demografiska egenskaper (kön, 

ålder, m.m.), medicineringshistoria, sjukdomstillstånd och andra sjukdomar. För att 

undersöka sambandet mellan PPI och CDI bildades två grupper, där den ena 

inkluderade patienter med CDI och de andra patienter utan CDI. För att ytterligare 

undersöka sambandet mellan PPI och antibiotika med CDI, bildades undergrupper 

baserade på behandlingstiden med PPI, antal antibiotika som använts och 

förekomsten av CDI.  

Resultat: 67 av 201 patienter hade CDI varav 25 män och 42 kvinnor. 134 patienter 

av 201 hade ingen CDI, 50 män och 84 kvinnor. I gruppen med CDI var patienterna 

70 ± 14 år och patienterna utan CDI var 72 ± 25 år.  

Av 67 patienter med CDI använde 51 (76 %) PPI. 134 patienter i kontrollgruppen 

hade ingen CDI och 52 (39 %) av dessa använde PPI (tabell 4). Signifikant skillnad 

återfanns mellan grupperna (p<0,001). 

Signifikant skillnad fanns mellan grupperna när det gäller tidigare sjukhusvistelse 30 

dagar före studiens start, 28 patienter (42 %) i gruppen med CDI och 19 patienter (14 

%) i gruppen utan CDI (p<0,01).  

Medianen för behandlingstiden med PPI hos patienter med CDI var 5 dagar (intervall 

0-20) och 0 dagar (intervall 0-11) hos patienter utan CDI.  

En multivariatanalys genomfördes för att undersöka betydelsen av olika variabler 

som t.ex. tidigare sjukhusvistelse, immunosuppression, totalt antal antibiotika och 

varaktighet av PPI-behandling (0-2 dagar, 3-12 dagar alternativt 13 eller fler dagar). 

Varaktighet av PPI-behandling kvarstod i denna analys som riskfaktor för CDI med 

oddskvot 1,14 (95 % CI 1,02 - 1,27).  

 

 

Tabell 4. Patienter med och utan CDI - och behandling med PPI, antibiotika samt varaktigheten för 

PPI-behandling. 

 Patienter med CDI 

(n=67)  

Patienter utan CDI (n= 

134) 
   

PPI medicinering 51 (76 %) 52 (39 %)    
Antibiotika medicinering 65 130    
PPI duration, 

mediandagar 

5 (0-20) 0 (0-11)    
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Studie 3 - Proton pump inhibitors and risk for recurrent Clostridium 

difficile infection (Linsky et al., 2010) 

 

 

Syfte: Syftet med denna retrospektiva kohortstudie var att bestämma sambandet 

mellan PPI-användning och återkommande CDI. 

Metod: Från 1 oktober 2003 till 30 september 2008 identifierades 1166 patienter med 

CDI på sjukhus eller i samhället. Patienterna behandlades med metronidazol och 

vankomycin. Följande data erhölls från apotek: födelsedag, läkemedelsnamn och 

dos, läkemedelsadministreringssätt, kvantitet. Primära effektmåttet var positivt test 

för Clostridium difficile toxin, 15-90 dagar efter tidigare CDI diagnos. Hazard ratio 

(HR) beräknades för återkommande fall av CDI. Även tid till återfall av CDI 

beräknades som antalet dagar från den senaste händelsen av CDI till nästkommande 

fall av CDI. 

Andra faktorer såsom: ålder, kön, tidigare mediciner, intitial behandling av CDI med 

antibiotika (metronidazol eller vancomycin), annan antibiotikabehandling som ej 

används för CDI under uppföljningen samt sjukhusvistelse under studieperioden, kan 

påverka risken för återkommande CDI och exponeringen för PPI.  

PPI-gruppen hade en högre prevalens av kodad ischemisk hjärtsjukdom, esophageal 

sjukdom, kortikosteroider, magsår och reumatisk sjukdom.  

Resultat: 97,2% av 1166 patienter (veteraner) var män och 63-82 år gamla med en 

medianålder på 74 år.  

Prevalensen för återkommande fall av CDI inom 15-90 dagar efter CDI diagnos var 

133 av 527 (25,2 %) hos PPI-medicinerade patienter jämfört med 118 av 639 (18,5 

%) hos patienter utan PPI-behandling (tabell 5).  

 

 

Tabell
 
5. Prevalensen för återkommande CDI hos patienter med PPI-medicinering och utan PPI-

medicinering. 

PPI-medicinerade 

patienter 

Patienter utan 

PPI-medicinering 

HR (95 % Cl) p-värde 

133/527 (25,2 %) 118/639 (18,5 %) 1,42 (1,11–1,82) 0,006 

 

HR för återkommande fall av CDI beräknades till 1,42 (95 % CI, 1,11–1,82, p= 

0,006) för PPI-medicinerade jämfört med gruppen som inte använde PPI. 

Man fann en signifikant ökad risk för återfall i samband med PPI-medicinering samt 

antibiotika och HR blev 1,71 (1,11–2,64) hos patienter som använde både antibiotika 

och PPI.  
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Studie 4 - Risk of Clostridium difficile Infection with Acid Suppressing 

Drugs and Antibiotics: Meta-Analysis (Kwok et al., 2012) 

 

 

Syfte: Syftet med metaanalysen var att genomföra en systematisk genomgång av CDI 

fall och återkommande CDI hos patienter som medicinerades med PPI, samt att 

granska den relativa effekten vid samtidig användning av antibiotika och PPI. 

Metod: Analysen utgjordes av 30 fall-kontrollstudier samt 12 kohortstudier, vilka 

omfattar 313 000 personer.  MEDLINE och EMBRASE användes som databaser för 

att söka studier. För att inkluderas i analysen skulle studierna ha resultat i form av 

OR (oddskvot)/RR (riskkvot) eller rådata där det var möjligt att räkna ut OR/RR. 

Genom dessa data beräknades den sammansatta OR (pooled OR) för CDI med både 

PPI och antibiotika samt jämfördes med den beräknade OR för PPI ensamt. Även 

NNH ("number needed to harm") presenterades i resultaten.  

Resultat: Enligt resultaten finns det ett signifikant samband mellan utveckling av 

CDI vid PPI-medicinering jämfört med patienter som inte använder PPI (tabell 6). 

Den sammansatta oddskvoten för 39 studier blev 1.74, (95 % CI 1.47 – 2.05, P < 

0.001). Ytterligare tre studier visade att det fanns ett signifikant samband mellan PPI-

användning och återkommande CDI fall, OR blev 2.51 (95 % CI 1.16 – 5.44, P = 

0.02).  

NNH beräknades till 67 om sjukhusinlagda patienter använde PPI inom två veckor. 

Vid antibiotikaexponering på sjukhus tillsammans med PPI blev NNH 28 (två 

veckor). För sjukhusinlagda patienter med PPI men utan antibiotikabehandling 

beräknades NNH till 202 (två veckor). För patienter som använder PPI ute i 

samhället blev NNH 899 per år.  
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Tabell 6. Oddskvoter för CDI vid olika läkemedelsbehandlingar jämfört med enbart PPI 

medicinering. 

 

Medicinering Poolad OR (95 % CI) 

15 studier rapporterar uppgifter om PPI-användning 

Enbart PPI 2,10 (1,66-1,83) 

6 studier rapporterade uppgifter om dels enbart PPI-

användning och PPI-användning + antibiotikabehandling 

 

Enbart PPI 

PPI+antibiotika 

1,98 (1,39-2,83) 

3,87 (2,28-6,56) 

 

3 studier rapporterade data om enbart antibiotikabehandling, 

enbart PPI-medicinering, och PPI-medicinering + 

antibiotikabehandling 

 

Enbart antibiotika 

Enbart PPI 

PPI+antibiotika 

1,97 (1,29-3,01) 

1,82 (1,50-2,21) 

3,44 (2,43-4,87) 

 

 

Studie 5 - Gastric Acid Suppression and Outcomes in Clostridium difficile 

Infection: A Population-Based Study (Khanna et al., 2012) 

 

Syfte: Syftet med denna populationsbaserade kohortstudie var att undersöka 

sambandet mellan PPI (och H2-receptorblockerare) och CDI.  

Metod: Från januari 1991 till december 2005 i Olmsted County, Minnesota, 

identifierades 385 patienter som hade mikrobiologisk eller klinisk diagnos av CDI 

(både för sjukhusinlagda patienter och patienter i samhället). Enligt de senaste 

rekommendationerna fastställdes CDI som minst tre diarréer per dygn och 

psudomembranös kolit definierades med hjälp av endoskopiska eller histologiska 

resultat. För att patienternas CDI skulle räknas som sjukhusrelaterad skulle de ha fått 

symptom tidigast efter 48 timmars sjukhusvistelse eller inom 4 veckor efter att de 

skrivits ut från sjukhuset.  

För att infektionen skulle räknas som svår-komplicerad CDI skulle infektionen 

uppträda tillsammans med hypotension, sepsis, ileus, toxisk tarmdilatation, 

perforering, intensivvårdsbehov, behov av kirurgi samt vid dödsfall.  
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Medicineringen med orala eller parenterala antibiotika inom 90 dagar innan diagnos 

av CDI, definierades som antibiotikaexponering. Genom att samtidigt med 

antibiotika använda antingen PPI eller H2-receptorblockerare räknades det som 

syrahämmande läkemedelsadministrering.  

Resultat: Totalt inkluderades 385 patienter i studien, 140 patienter använde 

syrahämmande läkemedel medan 245 patienter inte använde syrahämmande 

läkemedel. Av 140 patienter medicinerades 88 av dessa med enbart PPI, 50 

medicinerades med H2-receptorblockare samt två använde både och (tabell 7). En 

skillnad återfanns när det gäller åldern, d.v.s. patienter som använde syrahämmande 

läkemedel var signifikant äldre än patienter som inte använde dessa preparat, 

p<0,001. 

 

Tabell 7. Olika kännetecken hos patienter med syrahämmande läkemedels- resp. utan syrahämmande 

läkemedelsanvändning. 

 

 

Det var signifikant fler patienter med svår CDI och svår komplicerad CDI som inte 

använde något syrahämmande läkemedel. När det gäller recidiv av CDI var det ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna (tabell 8). När man justerade för viktiga 

störfaktorer, såsom ålder och andra sjukdomar kvarstod inga statistiskt signifikanta 

skillnader.  

Tabell 8. Antal patienter som hade olika CDI komplikationer. Dessa data är ojusterade. 

CDI-fall Antal patienter 

med 

syrahämmande 

läkemedel 

(n=140) (%) 

Antal patienter 

utan 

syrahämmande 

läkemedel 

(n=245) (%) 

OR (95 % Cl) p-värde 

Svår CDI 48 (34,3) 58 (23,7) 1,68 (1,06-2,65) 0,02 

Svår-

komplicerad 

CDI 

17 (12,1) 10 (4,1) 3,24 (1,44-7,31) 0,003 

Recidiv CDI 37 (26,4) 79 (32,2) 0,75 (0,47-1,19) 0,22 

Karakteristika Antal patienter med 

syrahämmande läkemedel 

(n=140) (%) 

Antal patienter utan 

syrahämmande läkemedel 

(n=245) (%) 

Medianålder 74, allt från 1-99  61, allt från 10 dagar - 102 

Män 53 79 

Kvinnor 87 166 

Sjukhusrelaterat 90 102 

Vårdhemsrelaterat 15 21 

Samhällsrelaterat 35 122 

PPI (enbart) 88 (22,9) / 

Antibiotikamedicinerade 128 207 
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Studie 6 - Association between Proton Pump Inhibitor Therapy and 

Clostridium difficile Infection: A Contemporary Systematic Review and 

Meta-Analysis (Tleyjeh et al., 2012) 

 

Syfte: Syftet med metaanalysen var att undersöka betydelsen av PPI för utveckling av 

CDI. 

Metod: Analytiska studier som rapporterade en undersökning av sambandet mellan 

PPI användning och CDI söktes under perioden 1990-2012 i databaserna Ovid 

MEDLINE, EMBASE, ISI Web of Science och Scopus. Kriterierna för att studierna 

skulle räknas in i undersökningen var följande två faktorer: (1) ha undersökt 

kopplingen mellan användandet av PPI och förekomsten av CDI samt (2) vara en 

analytisk studie.  

Det primära effektmåttet för analys var beräkningen av den sammansatta oddskvoten 

och hazard ratio. Totalt ingick 37 fall-kontrollstudier och 14 kohortstudier. Alla 

studier inkluderade patienter som antingen hade medicinerats med PPI innan diagnos 

av CDI eller patienter som fortfarande tog det.  

Resultat: Den sammantagna oddskvoten beräknades till 1,65, 95 % Cl (1,47, 1,85), 

d.v.s. oddsen för att få CDI om man använder PPI är 65 % högre än om man inte 

använder PPI.  

NNH beräknades till 50 för patienter som var inskrivna på sjukhus och använde 

antibiotika+PPI och 367 för de som inte använder antibiotika, under en 14 dagars 

period. Dessutom beräknades NNH till 3925 per år för patienter ute i samhället. 
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Sammanfattat resultat 
 

I tabell 9 sammanfattas resultaten från alla granskade studier. 

Tabell 9. Sammanfattning av resultaten från alla granskade studier. 

Studie Resultatet 

anger 

OR (95 % Cl) HR 

(95 

% 

Cl) 

NNH p-värde   

Dial et al., 

2004 (kohort) 

Sjukhusinlag-

da pat: 

PPI+(antibio-

tika en del av 

pat) 

2,1 (1,2-3,5)   <0,05   

Dial et al., 

2004 

(fallkontroll) 

Sjukhusinlag-

da pat: 

PPI+antibiot-

ika 

3.1 (1,7-5,6)   <0,05   

Barletta et al., 

2013 

(fallkontroll) 

Pat med 

sjukhusrelat-

erad CDI: 

PPI-duration 

(+antibiotika 

en del av pat) 

1,14 (1,02 - 1,27)    <0,05   

Linsky et al., 

2010 (kohort) 

Sjukhus & 

samhällspati-

enter: 

PPI+antibiot-

ika 

 1,42 

(1,11-

1,82) 

 0,006   

Kwok et al., 

2012 

(metaanalys) 

Både enbart 

PPI och 

PPI+antibiot-

ika 

tillsammans 

1.74, (1.47 – 2.05)  Samhäll 

899/år 

<0,001   

Khanna et al., 

2012 (fall-

kontroll) 

Både enbart 

PPI och 

PPI+antibiot-

ika 

*(1)1,68 (1,06-2,65) 

  (2)3,24 (1,44-7,31) 

  (3)0,75 (0,47-1,19) 

  (1)0,02 

(2)0,003 

(3)0,22 

  

Tleyjeh et al., 

2012 (meta-

analys) 

PPI(+ 

antibiotika en 

del av pat) 

1,65 (1,47-1,85)  Samhäll

3925/år 

<0,05   

* (1) Svår CDI 

   (2) Svår komplicerad CDI 

   (3) recidiv CDI 
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DISKUSSION 

 

Samtliga granskade studier, förutom studie 5 (Khanna et al., 2012), påvisade ökade 

odds för utveckling av CDI vid medicinering med PPI. En oddskvot på 1,65 (95 % 

CI 1,47–1,85) påvisades i studie 6, en metaanalys som omfattar störst antal studier 

(Tleyjeh et al., 2012). I studie 5 (Khanna et al., 2012) var det litet antal patienter 

vilket möjligen kan förklara det icke signifikanta resultatet. 

Man har rapporterat att 5-10 % av Sveriges befolkning medicineras med PPI 

(Backman et al., 2013). Om man räknar med 5 % av 10 miljoner så behandlas 500 

000 människor i Sverige. Enligt Tleyjeh et al., 2012 är NNH 3925. 

500 000/3925 = 127 personer som utvecklar CDI årligen på grund av PPI-

behandling. Denna siffra gäller dock endast individer ute i samhället. Studierna 

påvisade även att patienter på sjukhus löper ännu större risk att drabbas av 

infektionen p.g.a. den höga risken att smittas. 

Mekanismen för hur PPI kan öka risken att utveckla CDI är fortfarande oklar. En 

artikel uppger att den vegetativa formen av Clostridium difficile överlever i 

maginnehåll som överstiger pH>5 och koloniserar mag-tarmkanalen hos individen. 

Den vegetativa formen av bakterien samt sporer (vilande fas) hamnar i avföringen 

hos patienter med CDI, där den vegetativa formen förekommer i 10 gånger större 

utsträckning än sporerna. Efter resultat från in vitro studier samt djurmodeller har det 

visat sig att de flesta vegetativa celler inte överlever den normala sura miljön i 

magen. Däremot överlever sporer den sura miljön och kan därmed passera 

tunntarmen. Väl i tunntarmen förökar sig sporerna och utsöndrar toxiska vegetativa 

former (Bavishi & DuPont, 2011). 

En annan artikel hävdar att sporer växer till vid behandling med PPI. Då dessa sporer 

normalt elimineras i den sura magsäcksmiljön leder behandling med PPI till att den 

sura miljön i magsäcken neutraliseras och Clostridium difficile sporer uppstår 

(Backman et al., 2013). 

Ytterligare en studie påstår att den vegetativa formen av Clostridium difficile som 

normalt dör i sur miljö kan ligga bakom kopplingen mellan CDAD och PPI. Hos 

infekterade djur hamnar den vegetativa formen och sporer i avföringen. Den 

vegetativa formen orsakar infektion i djur och tappas i avföring med sporer. I de fall 

den vegetativa bakterien överlever i rumsluft kan den intas av patienter, och då kan 

behandling med syrahämmande läkemedel underlätta bakteriens överlevnad även i 

människokroppen. Författarna till studien beskriver också en annan undersökning där 

det framkommer att sporer gror i tunntarmen och gallsalter (som normalt finns i 

duodenum) underlättar övergång till vegetativa celler (Jump et al., 2007). 

Anledningar till att en del läkare överförskriver ett läkemedel kan vara flera, såsom 

kombination av fel indikation, kraftig marknadsföring, avsaknad av information och 

omprövning av förskrivningen (Backman et al., 2013). 
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Man har påvisat onödig överanvändning av PPI hos vuxna.  I en studie anges att av 

168 727 vuxna patienter som tar protonpumpshämmare längre än 90 dagar har endast 

61 % indikation för läkemedlet. I en annan studie fann man att endast 36 % av 946 

veteraner hade rätt indikation, dessutom uppgick den totala kostnaden av onödig 

behandling med PPI till 1 566 252 $ (Mezoff & Cohen, 2013). 

Även i Stockholms län visar statistik att överförbrukningen ökar (Backman & Vitols, 

2011). Den största ökningen ses hos den äldre delen av befolkningen och det är de 

som riskerar mest komplikationer till behandlingen med PPI. Det är märkbart också 

att indikationerna för behandlingen inte anses vara rimlig. Därför är det viktigt att 

inte använda PPI i onödan, detta genom ökad information om rätt indikation för PPI-

behandling och om att orsaken till Clostridium difficile infektion kan vara  

medicinering med PPI.  

Vilken typ av PPI behandling, akut-, korttids- eller långtidsmedicinering, verkar ha 

betydelse för vilken komplikation som kan inträffa. För tarminfektion med 

Clostridium difficile anses risken vara störst efter korttids-behandling medan de 

recidiva fallen av CDI kan komma efter längre kontinuerlig behandling. Dessutom 

har CDI fallen ökat samtidigt som PPI användningen har ökat de senaste två 

decennierna. Tidigare såg man mest äldre, som använt antibiotika och vårdats på 

sjukhus, som en riskgrupp för CDI där risken för återinfektion fyrdubblats hos de 

som får PPI medicinering.  Nu har det identifierats en ytterligare riskgrupp, mycket 

unga individer som varken får antibiotikabehandling eller vårdats på sjukhus 

(Backman & Vitols, 2011).  

Man kan undra om PPI överanvänds idag för att det är så lätt att få tag på dessa 

läkemedel i och med att de är receptfria. Det vore intressant att studera om CDI 

fallen har ökat sedan PPI blev receptfria i Sverige. Om detta stämmer skulle man 

kunna ta bort rätten att köpa PPI receptfritt eller att uppmärksamma läkare om att 

inte skriva ut läkemedlet förrän det är nödvändigt. Att läkemedlet säljs receptfritt kan 

vara ett skäl till överanvändning. Jag skulle tro att många patienter använder 

läkemedlet även vid "små" besvär med sura uppstötningar eftersom PPI är 

effektivare än de andra receptfria läkemedlen, såsom ranitidin. Det har även noterats 

att risken för utveckling av CDI är störst under långa behandlingstider med PPI. Där 

kan man t.ex. ange en rekommenderad/maximal behandlingstid för användning av 

PPI och på så sätt minska behandlingstiderna.  

I bipacksedeln för omeprazol actavis 20mg står det under avsnittet varningar och 

försiktighet att omeprazol har visat sig ha ett samband med en viss ökning av 

infektiös diarré. Detta visar att man försöker uppmärksamma problemet med 

infektiös diarré. Under biverkningar ser man dock inget som tyder på att omeprazol 

kan orsaka just Clostridium difficile infektion. 

Man ska dock ta hänsyn till att de granskade studierna är av typen fall-kontroll och 

kohortstudier och att användningen av PPI är baserad på endast elektroniska och 

receptbelagda data. Man visste bl.a. inte heller om hur sjuka patienter var, vilken dos 

de har använt samt hur länge behandlingen med PPI pågick. Kliniska prövningar är 

välbehövliga för att kunna ha starkare bevis för att besvara frågeställningen för detta 
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arbete. De är dock omöjliga att utföra, dels p.g.a. behov av ett stort antal patienter, 

dels p.g.a. att de skulle vara väldigt tidskrävande och därför mycket kostsamma.  

Utöver risken för Clostridium difficile infektion finns ytterligare komplikationer som 

observerats vid PPI behandling (Backman et al., 2013), nämligen fraktur, 

lunginflammation samt hjärt-kärlsjukdom (hos patienter som använder ASA och 

klopidogrel som profylax). Detta ger ännu fler skäl till att minska PPI-medicinering 

för att undvika dessa allvarliga tillstånd.  

SLUTSATS 
 

PPI-användning har visats vara en riskfaktor för utveckling av CDI i samtliga 

granskade studier. Alla studier, förutom en fall-kontroll studie, påvisar ett signifikant 

samband mellan behandlingen med PPI och utvecklingen av CDI. Studierna är inga 

kliniska prövningar med högt bevisvärde, utan av typen fall-kontroll och kohort 

studier. Dock påvisas signifikant koppling mellan behandling med PPI och 

utveckling av CDI även i många andra studier. Därför bör åtgärder vidtas för att 

minska överanvändning av protonpumpshämmare samt för att uppmärksamma läkare 

på att protonpumpshämmare kan anses som en riskfaktor för att utveckla Clostridium 

difficile infektion. 
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